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Til alle kommuner, skoler og institutioner på Børne- og Undervisnings
ministeriets område 

Som statsministeren meddelte onsdag den 11. marts, er vi nu inde i næste 
fase af corona/Covid-19-epidemien. En fase, som stiller store krav til os 
hver især. Og til samfundet som helhed. Elever og studerende på alle 
offentlige uddannelsesinstitutioner er sendt hjem i foreløbigt to uger. 
Private institutioner opfordres til at gøre det samme. Alle offentlige sko
ler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to 
uger. Regeringen opfordrer alle forældre og familier, der kan, til at holde 
børnene hjemme allerede nu.  

Når regeringen beslutter at lukke store dele af den offentlige sektor gør 
vi det for at sænke smittespredningen for på den måde at sikre, at vores 
sundhedsvæsen kan følge med det stigende pres, vi forventer i den 
kommende tid. 

Jeg vil gerne sende en kæmpe tak og ros til alle ansatte på børne- og un
dervisningsområdet. I har de seneste dage og timer truffet hundredvis af 
konkrete, lokale beslutninger baseret på myndighedernes anbefalinger og 
jeres sunde fornuft.  

Jeg har henover de seneste dage været i kontakt med store dele af aktø
rerne på børne- og undervisningsområdet samt en række borgmestre. Og 
jeg må sige, at jeg er imponeret over jeres håndtering rundt omkring i 
landet. Det er glædeligt at se, hvor hurtigt I lokalt har organiseret fjern
undervisning og nødpasning for de næste par uger.  

Det er fuldstændigt afgørende, at vi alle tager det her dybt alvorligt. Jeg 
vil bede jer fortsat vise samfundssind og sammenhold i en svær tid, som 
ingen af os har stået i før. En tid, hvor der er flere spørgsmål end svar.  
Vi er derfor afhængige af, at I fortsætter med at træffe beslutninger og 
finde veje til at løse ukendte problemer.  
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Skoler og uddannelsesinstitutioner skal i videst muligt omfang gennem
føre undervisning under nedlukningen. Dette kommer til at fremgå af et 
lovforslag, som regeringen fremsætter snarest. Ministeriet er i dialog med 
flere forlag, bl.a. Clio, Alinea, Systime, Gyldendal, der enten allerede har 
eller snarest muligt vil sikre, at skolerne kan indgå gratis aftaler om at 
benytte deres digitale læremidler. Det kan være svært her i starten for 
forlagene at matche efterspørgslen, men jeg ved, at de gør alt, hvad de 
kan. Ministeriet har dannet et overblik over initiativerne og samlet in
formationer herom på emu.dk. 

Børne- og Undervisningsministeriet har ligeledes etableret en hotline, 
hvor skoler og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante 
spørgsmål til håndtering af nedlukning grundet coronavirus/COVID 19. 
Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift og tilskud eller prøver og 
eksamener. Telefonnummer og åbningstider fremgår på 
www.uvm.dk/corona, som også indeholder spørgsmål og svar vedr. 
håndtering af nedlukning grundet coronavirus/COVID 19. Siden udbyg
ges løbende med nye spørgsmål og svar, og I må meget gerne melde ind 
til ministeriet, hvis der mangler noget. 

Jeg beder jer have forståelse for, at vi ikke kan svare på alle spørgsmål 
her og nu. Situationen er lige så ny for os, som den er for jer. I skal vide, 
at vi arbejder på højtryk på at få udarbejdet og Folketingsbehandlet de 
regler, der skal gælde i denne ekstraordinære situation. 

Afslutningsvist en kæmpestor tak til jer alle og et ønske om, at alle ansat
te, elever, kursister samt deres familier kommer godt igennem denne 
svære tid. 

Med venlig hilsen 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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